Motioner från Distrikt Väst 2017
A) För att få ryttare att komma till tävlingarna krävs ekonomiska förutsättningar som
klubbarna inom WRAS inte har. Enskilda klubbar har också svårt att intressera starka
sponsorer som kan ge detta stöd. Klubbarna inom WRAS behöver att förbundet nu tar
ett övergripande tag om sponsorsbiten så att de klubbar som arrangerar tävlingar kan
få möjligheter att dela ut prispremier för att locka ryttarna att tävla.
Vi yrkar därför…
ATT: Förbundsstyrelsen ska prioritera och nu lägga ordentlig kraft på att öka intresset för att
tävla inom WRAS och därmed också öka antalet startande ekipage på WRAS-klubbarnas
arrangemang.
Knallebygdens Westernryttare
DS svar: Bifalles med följande motivering;
Denna motion ligger helt i linje med förbundets intentioner att öka intresset för
tävlingarna och öka antalet medlemmar.
B) Att kontakta tävlingsryttare inför tävlingssäsongen via mail och reklam för de egna
tävlingarna är en självklarhet anser vi och det borde vara möjligt att nå ”våra” egna
medlemmar, vart de än bor i Sverige.
Vi yrkar därför…
ATT: Förbundsstyrelsen, omgående öppnar upp ett medlemsregister som är öppet för alla
WRAS-anslutna. T ex genom TP.
Knallebygdens Westernryttare
DS svar: Bifalles med följande motivering;
För att kunna få kontakt med så många tävlingsekipage som möjligt promota
och därmed öka intresset för den egna klubbens och således också WRAS
tävlingar.
C) Vi anser att det är en självklarhet att samtliga WRAS-klubbar är med och arbetar för
vårt förbund, liksom att det är en självklarhet att målsättningen ska vara att alla
klubbar har en representant med i distriktsstyrelsen för att tillsammans kunna skapa
en sammanhållning i det distrikt (region) man tillhör.
Vi yrkar därför…
ATT: Om en omorganisation görs i WRAS, ändra i stadgarna så att man istället för att ha val
till regionerna, kräver att varje klubb, på, sitt årsmöte, tar fram en representant. Denne
representant kan även vara en styrelseledamot. På så sätt blir WRAS samtliga klubbar
representerade och en valberedning blir helt överflödig.
Knallebygdens Westernryttare
DS svar: Då en representant från varje klubb skulle främja kontakten och
kommunikationen mellan landets alla klubbar samt att information från FS får
en kortare väg, gynnas såväl befintliga medlemmar som nya.

